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Profiel nr.
104387

Effectieve biologische gewasbescherming
van morgen
Gevestigd in
Limburg

Algemene informatie
Branche

Soort bedrijf

Agri-food

Overig

Rechtsvorm:

Transactievorm

BV

Aandelentransactie

Levensfase onderneming

Aantal medewerkers (in FTE)

Groeiend

<5

Type koper:
Investeerder

Financiële informatie
Omzet indicatie

Indicatie overnamebedrag

€ 250.000 - € 500.000

€ 250.000 - € 500.000

Resultaat voor belasting
€ 0 - € 100.000

Bedrijfshistorie / achtergrond
Probleem:
Pesticiden worden al eeuwenlang gebruikt om ziekten te voorkomen en de
voedselproductiecapaciteit te verhogen. Het gebruik van giftige chemische bestrijdingsmiddelen
veroorzaakt problemen zoals gezondheidseffecten, milieuvervuiling en
voedselveiligheidskwesties. Volgens de Wereldgezondheidsorganisatie worden jaarlijks
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3.000.000 gevallen van pesticidenvergiftiging en 220.000 sterfgevallen in ontwikkelingslanden
gemeld. De toenemende behoefte aan voedsel en de bezorgdheid over het gebruik van giftige
chemische bestrijdingsmiddelen dwingen de telers op zoek te gaan naar nieuwe
milieuvriendelijke producten. Momenteel is er een groeiende kloof tussen wat de markt voor
biologische oplossingen kan bieden en wat telers nodig hebben.
Oplossing:
Het bedrijf ontwikkelt een 100% duurzame actieve stof voor de volgende generatie uiterst
effectieve biologische gewasbeschermingsmiddelen. De actieve stof beschermt gewassen tegen
pathogenen waartegen momenteel geen afdoende biologische alternatieven beschikbaar zijn,
zoals echte meeldauw en Botrytis. De onderneming heeft een eigen biologisch
productieplatform ontwikkeld met behulp van een enzymproducerende microbe en een unieke
fermentatiemethode, die worden beschermd met een octrooi.

Onderscheidend vermogen
Concurrentievoordelen & USP's:
Bewezen hogere werkzaamheid dan biologisch en chemisch referentieproduct
Lage productiekosten
Brede toepasbaarheid
Biologisch product, 100% duurzaam
Gebruik van wilde stammen, geen GMO

Overig
Transactievorm:
De verkopende ondernemer biedt een aandelentransactie aan, waarbij u aandeelhouder wordt
van de huidige onderneming.
Geschikt voor:
De onderneming is interessant voor strategische kopers/investeerders.
Aangeboden belang:
Minderheidsbelang.
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